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VOORSTEL  

aanduiding *)  

Voorstel hinderbeperking  

doel *)  

Probeer niet alsmaar trainerende onderzoekjes te lanceren. Er zijn al zeer veel 

commissies,enquetes,vragenuurtjes enz. geweest met een duidelijke uitkomst. Ga daar mee aan de slag! 

Maar die zijn natuurlijk niet naar de zin van de hoge heren. Net zolang blijven doorgaan tot iedereen het 

beu is zeker. En dan de eigen plannetjes doordrukken? Er zijn genoeg (voor jullie negatieve) adviezen 

gegeven; o.a. door de BTV en (onafhankelijk) onerzoeker dhr. Joost Schrijnen. De omwonenden zullen 

tegen blijven voor uitbreiding van de luchthaven RTHA en vliegbewegingen. Nu al is de nachtstop van 

23.00-07.00 niet te handhaven. Of zijn er al zoveel vertraagde vluchten van straalvliegtuigen (vooral 

Transavia)? Waardoor je onrustig slaapt en chronisch vermoeid wordt. De overlast wordt alsmaar groter in 

tegenstelling tot de beweringen van de RTHA luchthaven. Ik woon pal onder de aanvliegroute en heb 

daardoor wel recht van spreken.  

beschrijving *)  

Zie boven  

onderbouwing *)  

Zie mijn schrijven aan dhr. Joost Schrijnen.  

effect binnen 48 dB(A) Lden contour? *) Kies.  

Indien ja, beschrijf dan hier het effect op de hinder.  

effect binnen 40 dB(A) Lden contour? *) Kies.  

Indien ja, beschrijf dan hier het effect op de hinder.  

effect buiten 40 dB(A) Lden contour? *) Kies.  

Indien ja, beschrijf dan hier het effect op de hinder.  

verplaatsing van hinder? *) Kies.  

Indien ja, beschrijf hier de verplaatsing van hinder.  

overige effecten  

Benoem hier eventuele (neven/bij)effecten anders dan het beoogde effect.  

voorstel nieuw/uniek? *) Kies.  

Indien nee, geef hier aan waar en wanneer dat voorstel eerder is ingediend, en wat er verder mee gebeurd 

is.  

past binnen huidige wet- en regelgeving? Kies.  

Indien nee, geef hier aan op welke onderdelen het voorstel strijdig is met huidige wet- en regelgeving.  

past binnen huidige omzettingsregeling RTHA? Kies. 3  

 

Indien nee, geef hier aan op welke onderdelen het voorstel strijdig is met de huidige omzettingsregeling 

voor de luchthaven Rotterdam.  

*) invullen verplicht 

 


